
 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการอาคาร สถานที่  
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

งานอาคารสถานที่ ได้สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการอาคารงานอาคาร สถานที่ 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์ โดยได้แบ่งผลสรุปออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 2)  
ความพึงพอใจในการใช้งานอาคาร สถานที่ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์ 3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผตอบแบบส ารวจ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลทั่วไป ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
38 
42 

47.5 
52.5 

2. ประเภท บุคลากรภายใน 
นักเรียน 
บุคลากรภายนอก 

23 
39 
18 

28.75 
48.75 
22.5 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 80 คน เป็นบุคลากรภายในโรงเรียน จํานวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.75 นักเรียน จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 และบุคคลภายนอก 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานอาคาร สถานที่ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

 ในการสํารวจครั้งนี้ได้กําหนดเกณฑ์ในการประเมินระดับความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 
1.00 – 5.00 โดยมีเกณฑ์ในการแปลงค่าคะแนนจากระดับค่าคะแนนไปเป็นร้อยละ ดังนี้ 

ค่าคะแนน ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
1 90.00 - 100.00 การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก/ มีความพึงพอใจมากที่สุด 
2 80.00 – 89.99 การดําเนินงานอยู่ในระดับดี/ มีความพึงพอใจมาก 
3 70.00 – 79.99 ดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง/ มีความพึงพอใจปานกลาง 
4 60.00 – 69.99 การดําเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง/ มีความพึงพอใจน้อย 
5 0.00 – 59.99 การดําเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน/ มีความพึงพอใจน้อยมาก 

 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บริการอาคารงานอาคาร สถานที่ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ด้าน ร้อยละ แปลผล 
1. ความปลอดภัย 
2. ความสะอาด 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปโภค 
4. สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ 

72.50 
95.00 
92.50 
70.00 

ปานกลาง 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสํารวจในการใช้อาคาร สถานที่โรงเรียนศรีสําโรง-  
ชนูปถัมภ์ จะเห็นได้ว่าด้านความปลอดภัย มีคะแนนระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 72.50 ด้านความ
สะอาด อยู่ที่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.00 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปโภค อยู่ที่ระดับมากที่สุด           
ร้อยละ 92.50 และด้านสภาพแวดล้อม/ ภูมิทัศน์ อยู่ที่ระดับปานกลาง ร้อยละ 70.00 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย 

รายการประเมิน ร้อยละ แปลผล 
6. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารฯ อย่าง 
    เพียงพอ 
7. มีการจัดระบบเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล 
    นอกเวลา ราชการ 
8. มีระบบป้องกันเพลิงไหม้และสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ อย่าง 
   เพียงพอ 
9. การให้บริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

71.53 
 

82.65 
 

80.00 
 

87.66 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 



 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสํารวจด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ จะเห็น
ได้ว่า ด้านการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารฯ อย่างเพียงพอ มีคะแนนระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 
71.53  ด้านการจัดระบบเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลนอกเวลา ราชการ อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 
82.65  ด้านระบบป้องกันเพลิงไหม้และสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ อย่างเพียงพอ อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 80.00 
และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 87.66 

 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจด้านความสะอาด 

รายการประเมิน ร้อยละ  แปลผล 
1. การดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณอาคาร ฯ 
2. การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร ฯ 
3. การดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุม 
4. การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ํา 

97.60 
94.35 
87.92 
84.35 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสํารวจด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่โรงเรียน
ศรีสําโรงชนูปถัมภ์ จะเห็นได้ว่า การดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณอาคาร ฯ คะแนนระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 97.60 การดูแลความสะอาดบริเวณ ภายนอกอาคาร ฯ อยู่ที่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.35 
การดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุม อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 87.92 และการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ํา อยู่
ที่ระดับมาก ร้อยละ 84.35 

 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สาธารณูปโภค 

รายการประเมิน ร้อยละ  แปลผล 
1. อาคารสถานที่ใช้งานได้สะดวก 
2. มีป้ายบอกห้องต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
3. มีพ้ืนที่ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
4. ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ําดื่ม เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ 
   ไฟฟ้า ประปา ใช้งานได้ดี 
5. ระบบติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
6. พ้ืนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

88.84 
97.20 
86.40 
91.75 

 
72.54 
89.97 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

 
ปานกลาง 

มาก 
 



 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสํารวจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปโภคของ 
อาคาร สถานที่โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์ จะเห็นได้ว่า อาคารสถานที่ใช้งานได้สะดวก มีคะแนนอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก ร้อยละ 88.84 มีป้ายบอกห้องต่าง ๆ อย่างชัดเจน อยู่ที่ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 97.20 มีพ้ืนที่ที่เอ้ือ
และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 86.40 ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ําดื่ม 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ไฟฟ้า ประปา ใช้งานได้ดี อยู่ที่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 91.75 และระบบติดต่อสื่อสาร 
เช่น โทรศัพท์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  อยู่ที่ระดับปานกลาง ร้อยละ 72.54 และ พ้ืนที่จอดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 89.97 

 


